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  BOLETIM Nº 024/18 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/JULHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 959/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  016/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Autoriza coleta 

domiciliar de materiais para exames laboratoriais 

para pessoas idosas com dificuldades de 

locomoção e/ou portadores de necessidades 

especiais, através do Sistema Único de Saúde, e dá 

outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 960/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  015/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui o “JOMI - 

Jogos Municipais da Pessoa Idosa” no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 969/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  012/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui o ‘Programa de 

Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa’, 

no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 970/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  020/2018,  de       

(Poder Executivo) origem  Legislativa,  o  qual “Autoriza o Executivo       

 Municipal a celebrar convênio com clínicas 

médicas visando a implantação do ‘Programa 

Meia-Consulta’ junto aos pacientes que necessitam 

de médico especialista do Município e dá outras 

providências.” 

 

PROCESSO Nº 971/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  009/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Denomina as ruas C, 

D, G, H, I, K e L do Loteamento Bela Vista, 

Centro, como ruas Monteiro Lobato, José de 

Alencar, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, 

Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, 

respectivamente.”    
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PROCESSO Nº 968/18: PROJ.  LEI  Nº 046/18  –  Institui   o  Concurso  de       

(Jocelino Rodrigues) Receitas da Alimentação Escolar de Nova Santa 

Rita, e autoriza o Poder Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de Nova Santa Rita, a realizar despesas e 

dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

ALEXSANDRO ÁVILA patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Maria Conceição Fraga, até os 

condomínios Padre Réus, Santa Rita, Recanto e 

Rua do Sossego, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de fresa asfáltica na Rua Padre Landell 

de Moura e Beco do Noé, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Passo 

da Taquara, bairro Caju. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

dos Pires, bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

revisão de lâmpadas e luminárias em todo o 

Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento da Rua Capão do Padre, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento da Rua Capão da União, bairro 

Sanga Funda. 
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LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, nivelamento e colocação de britas na 

Rua do Passito, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua das 

Hortênsias, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e alargamento da Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, patrolamento, colocação de britas e troca 

da tampa de bueiro no início da via, na Rua Carlos 

Demoliner Netto, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca da tampa de bueiro próximo ao nº 179 da 

Rua Emancipação, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, o patrolamento e a colocação de britas na 

Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Modesto Antônio Nunes, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura da pista de rolagem dos veículos, 

demarcando acostamento e divisória de pista, do 

trevo do bairro Califórnia até a Empresa 

InterCement no bairro Morretes. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a  

ALEXSANDRO ÁVILA colocação de uma parada de ônibus coberta e 

banco na Rua Passo da Taquara, na Travessa 

Aparecida, bairro Caju. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada nova na Rua Bloedow, 

próximo ao nº 1973, bairro Morretes. 

  

No sentido de que a RGE Sul realize o conserto do 

poste localizado em frente ao nº 197 da Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Floresta. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possiblidade de construir uma escola infantil no 

bairro Pedreira. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a Corsan tape um buraco em 

frente ao nº 1121 da Av. Santa Rita, bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que a RGE Sul faça aumento da 

capacidade de energia dos transformadores do 

Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza, colocação de bancos e que seja iniciada 

uma horta comunitária no Loteamento Recanto da 

Quinta, na área institucional da Prefeitura, bairro 

Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalação de câmeras de vídeo 

monitoramento na Rua dos Pinheiros, no poste 

situado na esquina com a Rua Primavera e em 

frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Empresa de Transportes 

Municipal Expresso Charqueadas reveja os 

horários escolares do seu itinerário, visando 

principalmente a linha que faz a Rua Pastor Adão 

Michel. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Porto da Farinha, bairro 

Caju. 
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MOÇÃO Nº 007/2018: Em  homenagem  à  Equipe  de  Saúde: Enfermeira  

ALEXSANDRO ÁVILA Median Rodrigues Machado; Técnicos de 

Enfermagem Solange de Oliveira Gonçalves, Ana 

Marisa Viegas Amorim e Jerônimo Garcia dos 

Santos; Drª. Marília de Castro e Condutor Roque 

Junior Finatto, pela marcante atuação no plantão 

do dia 31/05/2018 no atendimento à paciente Taís 

Rocha Farias. Requer que a concessão da referida 

homenagem seja realizada durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 07/08/2018. 

 

EDITAL: Enviado pelo Conselho Municipal do Meio 

Ambiente, convocando todas as entidades e 

organizações da sociedade civil e do Poder Público 

a participar da Conferência Municipal do Meio 

Ambiente, que será realizada no dia 30 de agosto 

de 2018, na Câmara Municipal de Nova Santa 

Rita, das 9h às 11h30min. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 024/18 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/JULHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 626/18: PROJ. LEI Nº 023/18  –  Altera dispositivos da Lei      

(Poder Executivo) nº 088/93 – Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 668/18: PROJ.  LEI   Nº  033/18   –   Institui   o   Programa       

(Jocelino Rodrigues) “Germinar” de Incentivo à Produção Vegetal 

Urbana em domicílios, associações comunitárias 

municipais, centros de reabilitação social 

municipal, escolas e centros de educação infantil 

públicos municipais e/ou estaduais, hortas 

comunitárias e postos de saúde, no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 733/18: PROJ. LEI  Nº  037/18 – Dispõe sobre a prevenção       

(Leonardo Vieira) e a punição de atos de pichação, vandalismo e 

depredação do patrimônio público e privado no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 734/18: PROJ.  LEI  Nº  036/18   –   Proíbe  a  afixação  de       

(Leonardo Vieira) placas, estandartes, plaquetas, bandeiras, banners, 

cartazes, panfletos e afins, junto aos postes, pontos 

de ônibus, postes de iluminação pública e árvores 

existentes no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 743/18: PROJ.   LEI   Nº   038/18   –    Dispõe     sobre     o       

(Paulo Ricardo Vargas) reconhecimento da profissão de condutores de 

veículos de emergência no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita, atividade referida no art. 145-A 

do Código Brasileiro de Trânsito. 

 

PROCESSO Nº 746/18: PROJ. LEI  Nº 039/18  –  Altera o parágrafo 1º, do       

(Paulo Ricardo Vargas) art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe 

sobre o Código de Posturas do Município. 
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INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o  Poder  Executivo  estude  a  

ALEXSANDRO ÁVILA viabilidade da liberação do Salão Olmiro Brandão, 

localizado na Escola Fazenda, para eventos com 

agendamento antecipado, conforme era 

anteriormente e sob supervisão da secretaria 

competente. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste localizado na Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

esquina com a Rua Marinho Peixoto, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas em frente ao nº 

391 da Rua Dr. Lourenço Záccaro, bairro Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação dos itinerários e horários do transporte 

coletivo municipal em todas as paradas 

municipais.  

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões e placas de limite de 

velocidade no entroncamento de acesso ao 

Assentamento Capela (Coopan) com a Estrada 

Alcides Amorim, como forma de reduzir a 

velocidade dos veículos que nela trafegam. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de convidar a instalar-se no 

Município uma clínica médica com diversas 

especialidades a preços populares. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de asfaltar a Rua “N”, bairro Berto 

Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente 

notifique a construtora responsável para o término 

da pavimentação da Rua Veneza, bairro Berto 

Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente realize a 

aquisição de equipamentos de Proteção Individual 

para os funcionários da Secretaria de Obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

notifique os proprietários dos terrenos que não 

possuem edificação para que realizem a limpeza 

dos mesmos, na Rua Carlos Boll, Loteamento 

Paineiras, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possiblidade de fazer a reativação do Conselho 

Municipal de Desportos. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer uma pista de skate e praça 

da juventude no bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco do 

Barroso, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão da Rua 

Liberdade, bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto e/ou pavimentação das calçadas (passeio 

público) em toda a extensão da Av. Santa Rita, 

principalmente no trecho compreendido entre o 

Centro da Cidade e o trevo da Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de abrigos e banheiros nos pontos de 

táxi do Município. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um posto de saúde no bairro Maria 

José. 
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MOÇÃO Nº 006/2018: Manifestando Repúdio ao PL 4576/16, que “Altera 

ILDO MACIEL DA LUZ a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro 2003, para 

dispor sobre a comercialização direta aos 

consumidores de produtos orgânicos.” 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 895/18: PROJ. LEI Nº 045/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Institui  a  Campanha de 

Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue 

denominada “Junho Vermelho”, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

 

 

 

E X P L I C A Ç Õ E S   P E S S O A I S 

 
 

 

T R I B U N A   P O P U L A R 

.  .  . 


